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Každý týden o prázdninách
Pro dìti do 7 do 15 let
Cena 2 000,-Kè
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Pokraèování pøímìstských táborù
z lanového parku na Støíbrném rybníku

AREÁL
SLEZSKÁ PLOVÁRNA



pøímìstský tábor

OUTDOOR
Nabízíme Vám netradièní outdoorový 

zážitkový program v atraktivní lokalitì Slezské plovárny. 
Program navazuje na provìøené pøímìstské tábory poøádané v minulých letech 

v lanovém parku na Støíbrném rybníku. Vytváøíme pro outdoorové tábory novou základnu se zachováním všech 
priorit našich minulých programù.

Program obsahuje:

Vodní blok Výuka jízdy na paddleboardech, výlet po øece 

Orlici, fun water park, hry s vodní tématikou

Lanový blok Návštìva lanového parku - na Støíbrném rybníku nebo 

Na Vìtvi (zvolíme dle aktuálních podmínek)

Kolobìžky Výlet do hradeckých lesù na kolobìžkách

Sportovní blok Bodyball, Kinball, plachtový volejbal, Ygolf, 

Discgolf, netradièní sportovní hry, orientaèní bìh

Støelecký blok Lukostøelba, indiánské foukaèky, vrhání hvìzdic, 
lukostøelecká hra

Zábavný blok Šerm na na kladinì, bumperball, týmové hry a 

soutìže, celotáborová hra, zábavné hry

TERMÍNY: Pìtidenní program pondìlí-pátek 8.00 – 16.00 hod
A   6.7. – 10.7. E    3.8. –   7.8.
B 13.7. – 17.7. F 10.8. – 14.8.
C 20.7. – 24.7. G 17.8. – 21.8.
D 27.7. – 31.7. H 24.8. – 28.8.

Potøebné vybavení:
Úèastník musí mít vhodný sportovní odìv a obuv. Podrobný seznam všech potøebných vìcí zasíláme v rámci podrobných 
pokynù k programu.
Poèet úèastníkù:
Minimální poèet dìtí na jeden termín je 10 osob. V pøípadì pøihlášení menšího poètu se daný turnus neuskuteèní, 
pøihlášeným se vrátí uhrazený poplatek. 
Stravování - pitný režim:
Pitný režim je k dispozici po celou dobu programu zdarma. Obìd je formou rozvozu za cenu cca 80 Kè/den (polévka + hlavní 
jídlo), èástka bude upøesnìna pøed zaèátkem programu. Èástka za obìdy se nezahrnuje do celkové ceny programu. Celková 
èástka za obìdy se uloží u vedoucího programu, který zajistí øádné zaplacení zvolených obìdù. Opékání na celodenním 
výletì je v cenì programu.
Zázemí - místo realizace - nástupní místo na program:
Program je umístìn do areálu Slezské plovárny v Hradci Králové  . Zde je vybudované kompletní 
zázemí pro poøádání outdoorového programu. K dispozici je sociální zázemí, pøístøešky proti slunci, nespoèet sportoviš�, 
pøírodní plovárna s vodáckým zázemím. Velmi dobrá je dostupnost autem vèetnì parkovacích prostor.
Úrazové pojištìní:
Pøihlášeným úèastníkùm zajiš�ujeme základní úrazové pojištìní. Uvedené pojištìní je zahrnuto v cenì programu.
Postup objednání:
Závazná objednávka programu se realizuje na našich webových stránkách   vyplnìním a 
potvrzením objednávkového formuláøe. Po vyplnìní objednávky obdržíte informativní e-mail o pøijetí údajù ke zpracování 
(není potvrzením pøijetí). Do 48 hodin Vám pøijde na e-mail buï potvrzení o pøijetí (s pøílohami: Potvrzený objednávkový 
formuláø a Stornovací podmínky) nebo informace o naplnìném termínu a zaøazení na pozici náhradníkù. Podrobný postup 
objednávání je uveden v podmínkách objednání, platby a stornování (na našich www ke stažení).
Platba programu:
Platba se provádí pøevodem na náš úèet dle podmínek uvedených v objednávkovém formuláøi. 
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